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Fotos: Peter Ilicciev
rompimento da barragem de Fundão, da
Samarco/Vale/BHP Billiton, no município
de Mariana (MG), é
uma catástrofe de proporções tão
colossais que pensar e escrever sobre o assunto é desafiador. Por décadas, acadêmicos, jornalistas,
artistas e sobreviventes se dedicarão
a tentar explicar o que aconteceu
na Bacia do Rio Doce. Por melhor
que se esforcem, serão sempre apenas parcialmente bem-sucedidos.
Alguma dimensão do desastre — social, ambiental, judicial, econômica, subjetiva, metafísica — ainda
permanecerá à espera de outras investigações, em uma trama que nunca chegará ao fim, mas que, por isso
mesmo, é imperiosa.

O
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Nesta e nas fotos seguintes, a destruição provocada pelo rompimento da barragem da Samarco
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Algumas das primeiras peças deste
quebra-cabeças foram montadas no
aniversário de seis meses do desastre,
no seminário O Desastre da Samarco:
Balanço de Seis Meses de Impactos e
Ações, realizado nos dias 5 e 6 de maio
em Mariana. Organizado pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, em parceria
com a Estratégia Internacional para a
Redução de Desastres das Nações Unidas (UNISDR, na sigla em inglês), a
Rede de Pesquisadores em Redução do
Risco de Desastres no Brasil (RP-RRDBR), as universidades federais de Minas Gerais (UFMG), de Ouro Preto
(UFOP), de Juiz de Fora (UFJF) e a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udes), o evento reuniu vítimas,
pesquisadores, ativistas e representantes do poder público para compartilhar
estudos, experiências e relatos sobre o
rompimento e tudo que o envolve.
As discussões foram acaloradas
e apresentaram perspectivas por vezes inconciliáveis. O desastre é um
campo em disputa e os debates refletiram isso. É natural, assim, que
uma das primeiras polêmicas tenha
se dado sobre como definir o que
aconteceu: um imprevisível acidente? Uma tragédia, como se fossem
os deuses a estar por trás de tudo?
Quem sabe um mais neutro desastre? Ou ainda um milagre de Deus,
como disse, sob vaias, na mesa de
abertura – a única do evento a que
assistiu – o prefeito de Mariana, Duarte Gonçalves Júnior (PPS), sob a
justificativa de que o rompimento
ocorreu durante o dia, causando provavelmente menos fatalidades do
que se tivesse sido à noite?
“A forma como o Estado nomeia
as coisas tem efeitos sobre o sofrimento social. Dar nome às coisas é
uma ação de poder, que cria a realidade. Quando damos um nome, coisas que não existiam passam a
existir”, disse na primeira mesa de
debates a socióloga Andrea Zhouri,
da UFMG. A pesquisadora explicou
que as mineradoras e parte da imprensa se referiram ao ocorrido primeiro como acidente e, em seguida,
como um conflito socioambiental.

Segundo ela, estas denominações
exprimem não só uma tentativa de
naturalização do incidente e de seus
efeitos, mas, mais do que isso, também impossibilitam o debate sobre
questões como o modelo da mineração e a recorrência do rompimento de
barragens, além de definir quem é vítima e quem não é.
Mais tarde, numa pergunta dirigida a uma mesa formada por advogados, o vice-presidente de Atenção
e Promoção em Saúde da Fiocruz,
Valcler Rangel, de certa maneira ofereceria um termo que sintetizaria a
opinião da maioria dos presentes,
com uma terminologia bem diferente da usada pelas mineradoras:
“Para mim, o que houve foi um crime. Então, quero saber se posso me
referir assim ao desastre, sem correr
o risco de ter problemas com a Justiça”. Sim, responderiam unanimemente os profissionais do direito
presentes, a destruição da Bacia do
Rio Doce caracteriza um crime, e isso
pode e deve ser dito. Uma questão
que permanecia em aberto até ali,
contudo, é em que medida ele foi
premeditado.

Dos riscos e
das estruturas
Desenvolvida sobretudo a partir
da década de 1950, a perspectiva
sociológica clássica sobre desastres
trabalha com a noção de que desastres são eventos concentrados no
tempo e no espaço. Eles são caracterizados como tendo um começo
súbito, no qual uma subdivisão da
sociedade passa por perigos severos;
um meio, no qual a estrutura social
é acometida; e, em última instância, um final, quando a vida social
retorna mais ou menos ao normal,
ou quando ocorre a recuperação.
Em contraposição a esta formulação, boa parte dos estudos contemporâneos sobre desastres os entende
como manifestações previsíveis e esporádicas da própria organização da
sociedade. Embora eventos como furacões, enchentes ou terremotos pos-
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sam servir como gatilhos, os danos
que se seguem têm origem em condições sociais e em processos que podem estar muito distantes dos eventos
em si, como a pobreza, a desigualdade, a degradação ambiental e o fracasso de sistemas de proteção social
e ambiental.
No seminário sobre o desastre da
Samarco, nem tanto se falou sobre
os gatilhos que provocaram a eclosão da torrente de lama, como a hipótese de um ínfimo terremoto ter
contribuído, ou até mesmo o indiscutível sobrecarregamento da barragem de rejeitos. Ao invés disso, para
tentar explicar o que provocou o desastre, duas linhas principais se estabeleceram, em alguns pontos
complementares; e, em outros, in-
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compatíveis.
A primeira destas perspectivas
foi defendida com maior ênfase pelo
coordenador da UNISDR no Brasil,
David Stevens. Em sua apresentação, Stevens afirmou que os riscos
são inerentes à vida; da hipótese de
um meteoro arrasar o planeta a um
acidente de bicicleta, jamais se poderá anular a possibilidade de uma
grande desgraça. O fundamental, de
acordo com o representante da
ONU, é como lidar com esse risco:
se da maneira correta, isto é, de forma a preveni-lo e minimizá-lo, ou
então com negligência e irresponsabilidade. “O importante é que haja
alguém monitorando e transparência”, disse Stevens.
Que esses atributos faltaram no
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desastre da Samarco, é algo indiscutível. Boa parte da população nem
sequer sabia que, centenas de quilômetros acima, havia barragens no Rio
Doce; não havia sirenes para alertar
a população (os avisos vieram por telefone ou então por helicópteros que
pousaram em algumas localidades);
não havia pontos de encontro para a
população; ainda mais grave, o sistema de automonitoramento da empresa era falho.
A outra explicação do acidente,
entretanto, considera conservadora
esta compreensão de que o que produziu o acidente foi uma ausência de
gestão sobre o risco. Sem necessariamente discordar do postulado de que
toda atividade humana implica em riscos, diversas apresentações ocupa-

ram-se em desenvolver por que a devastação socioambiental é inerente
à atividade mineradora na forma atualmente desenvolvida no país e por
que uma calamidade semelhante era
esperada – antes da barragem de Fundão, aos menos outros sete acidentes envolvendo barragens de rejeitos
foram registrados nos últimos 15 anos
apenas em Minas Gerais.
A apresentação que melhor explicou isso foi a do engenheiro e professor da Universidade Federal de Juiz
de Fora Bruno Milanez. Utilizando
dados entre 1965 e 2015, resultado
de um relatório produzido por sete
pesquisadores, Milanez mostrou a
íntima correlação entre os ciclos da
economia mineradora e do rompimento de barragens. Segundo o en-

genheiro, a elevação dos preços do
minério de ferro leva a uma urgência
de procedimentos de licenciamento,
de execução e dos custos operacionais e de capital. Quando os preços
caem, no entanto, há uma pressão
por redução dos custos operacionais
– o que diminui, também, a segurança. Isso leva a uma quantidade de
rompimentos superior em escala e
quantidade depois das fases de vacas gordas. Em outras palavras, rompimentos de barragens não são
inesperados, mas, tal como a economia minerária, cíclicos. “Um dos
aprendizados que precisam ser tirados deste caso é que o rompimento
de barragens é estrutural precisa ser
tratado dessa forma”, observou.
Milanez esmiuçou também de

que modos estes rompimentos estruturais se relacionam ao modelo de
financiamento da empresa. Desde
2009, período de seu maior crescimento, 100% do lucro da Samarco
foi entregue a acionistas. Todos os
seus investimentos vieram a partir de
dívidas, criando um risco financeiro
muito elevado, com um endividamento maior do que seu próprio capital – o que incentivaria um aperto
nos cintos para poder fechar as contas. “Como ela reduz os custos?
Onde ela mexeu para diminuir custos? Exatamente quando essa redução começa, vemos um aumento da
taxa de acidentes de trabalho. Uma
hipótese é que [ao diminuir os custos], a empresa aumenta o lucro,
diminui o monitoramento e diminui
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a segurança”, disse Milanez.
Em uma mesa no segundo dia do
evento, o pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) Carlos
Machado de Freitas, um dos organizadores do encontro, traria reflexões que
de certa maneira fariam uma conexão
entre as duas perspectivas em disputa,
em sua palestra sobre as características inerentes a desastres. Nenhum
desastre, afirmou Machado de Freitas,
deve-se a uma causa única; por trás
de cada um deles há sempre um acúmulo de pequenas falhas, transforma-
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das em normalidade ao longo do tempo. De acordo com o pesquisador, os
“desastres constituem fraturas expostas
dos sistemas tecnológicos, permitindo vislumbrar um universo pouco acessível em
situações habituais, onde anormalidades,
acidentes e desastre de menor impacto
são tornados invisíveis e transformados
em normalidades”.
Segundo o pesquisador, o desastre
da Samarco já foi precedido por uma
série de outros desastres em menor
escala, assim como por acidentes de
trabalho e danos ambientais anteriores. O risco, disse Machado de Freitas,
pode ser considerado resultado de má

governança, mas esta má governança não se limita ao rompimento da barragem, e sim é estrutural. E a má
notícia, segundo ele, é que “o desastre não só atualiza o cenário de risco
anterior, como traz novos riscos. Se tínhamos risco de doenças antes, o desastre traz novos riscos de doenças e
agravos”.

Bicho vivo
Antônio Geraldo de Oliveira, conhecido como Nié, atualmente mora
sozinho em Paracatu de Baixo, distrito
rural de Mariana devastado pela lama.

Quando a lama chegou, a Defesa Civil
determinou que ele, a mulher e os dois
filhos saíssem da casa. Foram para um
hotel no centro de Mariana. Nié não
gostou do barulho, da comida. Então,
oito dias depois, voltou sozinho para o
lugar onde nasceu. A relação com a
família agora se limita a uma visita
semanal. “Minha mulher nem está falando comigo, porque eu quis voltar
para cá. Mas é ruim [estar aqui], porque eu já me acostumei com a mulher
gritando, a escola funcionando, as velhas dançando”.
Antes do desastre, Nié costumava
se levantar todo dia às 4h da manhã
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para trabalhar na roça. À tarde, depois
de fazer serviço para os outros, cuidava
da própria lavoura. Atualmente, desperta às 7h: a horta – com cebola, tomate,
almeirão, batatinha, mandioca – já não
existe mais. Quanto às galinhas que tinha, “andaram roubando”. Igualmente acabaram os serviços.
Nos primeiros dias após a tragédia, Nié recebeu doações de alimentos e água. No começo de maio, no
entanto, não contava mais com nenhum tipo de assistência da Samarco
nem do poder público. “Uma moça
passou e perguntou: o senhor aceita
ajuda? Aceito, uai. Mas ela não voltou”, diz. “Espero que eles consertem
isso tudo aqui. Se quiser levar pra longe, eu não aceito. Meu pai diz que,
se a Samarco não consertar, ele mesmo vai consertar. Ele acha que a Samarco está demorando... Mas a
Samarco vai consertar”.
O caso do agricultor concentra uma
boa parcela dos problemas enfrentados pelos moradores: a destruição do
modo de vida, que se estende até as
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relações pessoais e familiares. O fim
do modo de subsistência. A ausência
de participação nas decisões e de informação. A súbita dependência da
empresa que provocou tudo isso.
Produzida ao final do encontro, a
Carta do Rio Doce (Watu) afirma que,
desde 5 de novembro, “o desastre se
perpetua em uma crise crônica, sentida diariamente para além dos impactos imediatos, visíveis e mensuráveis.
(...) Pessoas e comunidades ao longo
da Bacia do Rio Doce continuam sofrendo (...) por restrição de acesso à
água de qualidade, por impedimento
de desempenharem atividades econômicas e sociais, por terem a saúde
fragilizada, por verem seus modos de
vida territorializados profundamente
transformados a ponto de comprometerem a sua reprodução social e pela
inadequação de ações institucionais
que desconsideram suas necessidades e direitos fundamentais. Tais efeitos, e seus desdobramentos, se
manterão presentes na realidade da
região ainda por muitos anos, pere-
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nizando a tragédia”.
Sérgio Papagaio, morador do município de Barra Longa, também atingido, define estes problemas como um
“bicho vivo”. Papagaio, que desde o
desastre se envolveu com o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB),
tem visto e se esforçado diariamente
para mitigar os problemas. Ele não só
é capaz de descrever o que já aconteceu até aqui – como a explosão de casos de dengue, que saltaram de três
casos confirmados entre 2013 e 2015
para mais de 400 em 2016 (a Escola
Nacional de Saúde Pública atualmente desenvolve estudo a este respeito)
– como também faz previsões. Sabe,
por exemplo, que os mais de 650 funcionários que atualmente circulam pelo
município de 7 mil habitantes carregam
problemas consigo: “Boa parte da renda do município vinha de senhoras que
faziam e vendiam crochê. Elas não
podem mais fazer isso, porque há caminhões para cima e para baixo com
poeira. Esse tanto de operários também fez os casos de prostituição au-

mentarem. Também temos medo que
daqui a alguns anos surjam ‘os filhos
da lama’: crianças nascidas de meninas que se envolveram com trabalhadores, que foram embora e nunca mais
apareceram”, disse.
Na primeira vez que este repórter
vislumbrou a extensão da destruição
em Mariana in loco, o que lhe chamou a atenção foi um problema até
então por ele desconhecido no que diz
respeito ao desastre: preconceito. A
área urbana de Mariana não foi atingida e ali, em um bar ao lado do hotel
no Centro do município, garçom e cliente discutiam qual era o real sofrimento dos moradores das áreas rurais.
“Muita gente foi para os hotéis e não
quis mais sair, porque lá tinha cama,
comida e roupa lavada”, disse o funcionário do estabelecimento, Messias.
“Pessoas vieram inventar que pescavam, quando nem havia peixe no rio.
Querem se dar bem”.
A declaração é um sintoma do grau
de dependência da mineração na economia de Mariana. Segundo o prefei-

to do município, 89% de suas receitas
são oriundas de atividades relacionadas à mineração. Desde o acidente,
boa parte dos moradores do município
está de licença e impedida de trabalhar, como as atividades ainda não retornaram. Com isso, recebem apenas
o que está disposto na carteira, o que
reduz seus vencimentos brutalmente.
A previsão é que o município feche o
ano de 2016 com déficit de R$ 50 milhões. “Vivo situação extremamente
delicada. Preciso manter a responsabilidade do município, e não tem sido
fácil. Querem que eu corte a escola
em tempo integral?”, perguntou Duarte Júnior.
Ninguém soube responder à dúvida
do prefeito, mas é certo que a dependência não para de aumentar, uma vez
que pessoas que antes viviam de agropecuária de subsistência se veem sem
opções, exceto trabalhar na reconstrução, agora contratadas por seus próprios
algozes. Rafaela Dornelas, do Núcleo de
Estudo, Pesquisa e Extensão em Mobilizações Sociais (Organon) da Universida-

de Federal do Espírito Santo (Ufes), desenvolveu algumas ideias sobre isso no
seminário, em uma apresentação resumindo um relatório preliminar de seu
grupo de estudo sobre impactos socioambientais imediatos do desastre.
Dornelas discorreu sobre a situação
de atingidos que tiveram suas vidas
mudadas, como por exemplo uma comunidade que vivia da agricultura e da
pesca de subsistência, e agora trabalha para a Samarco. “Temos muitos
relatos de moradores e ribeirinhos trabalhando para a empresa, recebendo
R$ 150 e sendo vigiados por supervisores. A situação entre a pesca e o trabalho como empregado é muito
diferente. Com a perda e a contaminação das lavouras, todo mundo tem
dúvida sobre o que está ou não está
contaminado”, afirmou.
O morador de Barra Longa Flávio
Márcio trouxe mais perspectivas sobre
essa questão. Segundo ele, “a lama
chegou na cidade e continua na cidade. Ano passado tivemos um só caso
de dengue, enquanto este ano já tive-

Depois do contato com as amostras, os cientistas
observaram o efeito de destruição e danificação
das célulasFoto: IOC/Fiocruz
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Uma difícil
reparação
No mesmo dia em que começava o
seminário em Mariana, um acordo entre
a União, os estados de Minas e do Espírito Santo e a Samarco era homologado
em Brasília, determinando o pagamento
de indenização a vítimas e a reparação
socioambiental. Segundo os termos do
acordo, a Samarco teria 15 anos para reparar o estrago que causou. A empresa
pagaria R$ 4,4 bilhões entre 2016 e 2018
para a restauração; após este ano, o aporte anual previsto passaria para R$ 1,2 bilhão. As ações seriam executadas pela
iniciativa privada, mas fiscalizadas pelos
estados. Não foram definidas indenizações para todos os afetados pelo rompimento da barragem. Não foram
apontados responsáveis penais.
Em agosto, a Justiça anulou o acordo, a pedido do Ministério Público Federal. No seminário, o procurador Edmundo
Antônio Dias Netto adiantou que tentaria recorrer e anular a decisão, baseando-se em inúmeros vícios do processo, a
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começar pela completa ausência de participação efetiva dos atingidos nas negociações – o que configuraria, segundo
ele, violação do direito de informação.
Dias Netto afirmou também que a União
tinha conflito de interesses para ser um
dos lados, uma vez que tem ações da
Vale e faz parte do conselho consultivo
da empresa. “Um acordo feito sem ouvir o povo só pode ser mau acordo. Ele
cria uma espécie de consórcio governamental-empresarial”, resumiu.
A impugnação é sem dúvidas
uma vitória dos atingidos. Segundo
Dias Netto, o Ministério Público vai
atrás de indenização de R$ 155 bilhões, para garantir reparação em
todas as áreas, incluindo danos humanos, sociais, econômicos e ambientais – abrangência que, segundo o
próprio, falta ao acordo firmado em
maio. O método para a adoção desta nova ação reparatória seria participativo, incluindo audiências públicas
com povos e comunidades tradicionais, mediante mapeamento e consulta prévia. O cálculo desta nova
indenização foi baseado na indenização pelo vazamento de petróleo no
Golfo do México provocado pela BP.
“Não somos piores do que eles, então não merecemos um centavo a
menos”, justificou.
Caso alcance um novo acordo, o
Ministério Público de Minas Gerais espera chegar a um termo de reparação
que ouça os atingidos, e que não seja
conduzido pela Samarco. O que a
maioria dos presentes no seminário de
fato gostaria, no entanto, é bem mais
ambicioso do que isto: uma mudança
de paradigma que revisasse o modelo
da mineração exploratória, pondo um
fim às estruturas que tornam o risco de
desastres semelhantes inevitável.
Dois participantes do seminário trouxeram esta ideia com maior eloquência. O primeiro foi o sociólogo Luciano
Florit, da Universidade Regional de Blumenau (Furb), em uma das últimas intervenções da plateia. “Em relação à
gestão do risco, qual é o balanço que
foi feito para se assumir esse risco? Com
que critérios foram tomados essa decisão? Com que critérios esse risco se tornou aceitável? A mineração não é uma
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vocação dada por Deus”, comentou.
“Há uma naturalização de vocação que
foi imputada e dada por Deus; foi construída e forçada ao longo dos séculos.
Quem fez isso foram seres humanos em
relações sociais, políticas e econômicas.
Estes mesmos seres humanos que fizeram poderiam desmontar. A mineração
não é uma fatalidade”.
Palavras muito análogas foram ditas
também pelo jovem líder indígena Douglas Krenak. Douglas comentou como,
para seu povo, o Rio Doce (Watu) é uma
das entidades mais sagradas que existem.
Segundo o jovem índio, desde a devastação a autoestima do povo nunca andou
tão baixa. Um de seus tios, de 105 anos,
encontra-se deprimido, sem entender o
que aconteceu ou onde foi parar a vida
que ali estava. Douglas disse também que
seu povo tem sido tornado invisível em
meio a toda a crise e nem sequer foi consultado ou ouvido por órgãos federais.
Segundo Krenak, contudo, esta
não é a primeira vez que isto acontece: desde 1808, quando Dom João VI
declarou guerra aos Krenak, o povo
tem sofrido repetidas agressões, ataques e deslocamentos. Para o jovem
índio, os séculos de violências repetidas os ensinaram a enfrentar desafios
aparentemente impossíveis. E a proposta que ofereceu para o desta vez não
é menos ambiciosa que coerente: nada
menos do que uma mudança nos paradigmas que organizam a sociedade
brasileira hoje, em sua busca por desenvolvimento a qualquer custo.
“Nós temos um estilo de vida que
as pessoas chamam de particular ou
diferente, mas é uma forma de tentar
sobreviver que ajuda outras pessoas.
O Estado tenta colocar os povos indígenas como primitivos, quando na verdade não queremos nada disso,
queremos entender que progresso é
esse e participar disso, porque temos
muito a contribuir”, afirmou. “Nossa
vida passa pela questão de preservar e
utilizar, produzir produzindo. O rio é
sagrado para nós, mas para a Samarco e para a Vale não é. Temos que
começar a pensar em nova dinâmica
de desenvolvimento humano, porque
hoje a guerra é contra todos nós. Todos nós estamos nessa guerra justa”.

Foto: Gutemberg Brito/IOC

mos 400. As ruas estão esburacadas.
Cada ponto de quintal tem um buraco
de lama e ela é o trem mais esquisito
que já vi. A empresa diz que ela não
é tóxica, mas nós não sabemos. A cidade inteira foi afetada. Temos hoje
mais de 600 funcionários de empreiteira por lá”, contou.
Márcio comentou a dificuldade de
se organizar a população para demandar seus direitos perante a mineradora
e o poder público. Segundo ele, essa
situação é totalmente inédita à cultura
política local. Márcio mencionou uma
reunião na qual se discutiu a necessidade de criar cercas para o gado, uma
vez que os animais não podem mais
beber a água do rio. Segundo o representante dos atingidos, a Samarco tenta
dividir os moradores, seduzindo-os com
ninharias. “Nas reuniões, oferecem
refrigerante e salgadinhos aos agricultores. E aquelas pessoas, que nunca
passaram por situação parecida, ficam
intimidadas e acabam concordando
com o que é dito, sem nem entender
o que está em discussão”, afirmou.
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o dia 5 de novembro
estava cuidando do
meu quintal e da minha
horta, quando de repente o telefone tocou. Foi
sorte, porque na zona rural o telefone nem sempre funciona. Era minha
irmã, falando que a barragem tinha
rompido e destruído Bento Rodrigues.
Ela disse que provavelmente ia passar por perto da minha casa e dos
nossos pais. Minha filha estava pegando um ônibus para ir para a escola em Águas Claras e para ir até lá
tem uma ponte. Quando pensei nisso, falei para o pai dela ir buscar a
filha de volta, porque sabia que a
lama ia destruir a ponte.
Fiquei abalada, chorava, não sabia a condição que estava expressando. Gritei com ele para que buscasse
ela na escola e ele foi de moto. Depois pedi para um rapaz sair e avisar
os moradores de Paracatu de Baixo.
Eu não sabia de nada, só que era
muito perigoso. Ninguém acreditou
no rapaz, e também pensei que tal-
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vez não fosse isso tudo.
Uma hora e meia depois, meu irmão disse que a lama já estava em Ponte
do Gama, que é bem próximo, e que
estava destruindo Ponte do Gama inteira. Nesse momento, meu marido voltou com a Alice e me senti aliviada.
À noite, a luz acabou, mas não
precisávamos ver para saber o que estava acontecendo. O barulho e o mau
cheiro eram tão fortes que mesmo à
distância daria para ouvir e sentir tudo.
Meu marido pediu para ver como estava casa dos nossos pais, à frente da
nossa. Quando abriu porta, a lama estava na nossa porta.
Quando vi a situação, vi que precisaríamos ir para a casa do vizinho, mais
alta. O vizinho soube e pediu que caseiro abrisse a casa para nós. Aquela era a
casa que tinha sido de meus avós. O
rapaz abriu a porta e nós entramos.
Meus pais passaram a noite no quarto.
Não consegui dormir, fiquei a noite inteirinha em claro na casa.
Quando a ponte se rompeu, parecia um furacão: um barulho imen-
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so, muito forte. Foi aí que a casa de
meus pais foi coberta até quase o
teto. Eles tinham vivido naquela
casa por 54 anos.
Por volta de 15 para as 5 da manhã, saí andando, com minha irmã,
meu cunhado e meu sobrinho. Minha
irmã disse: “é, gente, acho que não
sobrou nem o galo para cantar”. Mas
o galo subiu no telhado, junto de três
galinhas, e cantou de lá.
Nessa hora, meu filho de três
anos acordou. Meu marido tinha ficado com ele. A criança estava muito assustada e acordou descalça
gritando: “pai, enchente, pai, enchente”. Meu marido o acalmou,
mas a destruição era total. Meus vizinhos próximos também não tinham
mais casa. Minha vizinha passou a
noite no mato, com o marido que tem
um problema de saúde sério.
Na minha casa a lama parou na
porta.
E aí começou luta.
Desci a Paracatu de Baixo. As casas estavam todas destruídas, e tinha

uma, duas, três pessoas no máximo.
Aí começou a luta.
Meu quintal estava destruído.
Onde eu criava galinha, porco, cabra
de leite, tudo destruído. Mas eu não
era considerada atingida. A Defesa
Civil nos tirou e não tínhamos para
onde ir. Não queríamos ir para a cidade. Meus pais não ficam na cidade de forma nenhuma. Meu filho
também não, gritava e chorava, coisas que nunca fazia antes.
Meu marido teve que assinar um
termo de compromisso de que passaríamos a noite em nossa casa e nos mudaríamos depois para outra casa. Começou
uma correria e fomos para outra casa.
Aí começou aquela luta, se eu era
atingida ou não atingida; se eu tinha
dinheiro para receber “benefício”, que
não considero benefício, pois eu tinha
minha renda de subsistência. Eu tinha
tudo, da alface ao alho. Tinha leite de
cabra. Conseguia pôr frutas, legumes,
leite, ovo caipira, carne na mesa. Tudo
com qualidade, nada com agrotóxico.
Eu tinha meu conforto.

E começou minha luta, porque não
me consideravam uma atingida.
Consegui então receber uma taxa
por deslocamento físico. E esse mês agora (maio) que eu consegui receber um
salário que a Samarco propôs. Falam que
é um auxílio a quem foi atingido, e tive
que provar por A + B que eu tinha sido
atingida, tive que mostrar fotos de minha horta, de onde eu criava porco e
alho, tive que provar para ter esse benefício, que não considero benefício.
Mas teve gente mais atingido do que
eu que não conta e não recebe nada.
João Gregório da Cruz, em Pedras,
por exemplo. Ele não teve deslocamento físico, porque ele não aceitou sair
de casa. Não o consideram ainda atingido por isso. Ele só recebeu insumos
para a horta dele. Acho que não vão
pagar, porque ele não saiu de casa
E aí começa essa luta, porque espero que devolvam minha vida e minha família.
Não quero mais o mesmo lugar.
Não suportaria ficar de baixo de sirene, dentro da minha casa, que demo-

rei 18 anos para construir. Não consigo
mais sonhar no mesmo lugar, não consigo imaginar à noite ouvir barulho e
ter que sair correndo. Meu sítio não
era em área de risco. Meus pais não
doaram um terreno em área de risco,
a Samarco implantou essa área de risco, e ela tem que devolver minha dignidade e meu direito de sonhar.
Parei de estudar no Ensino Fundamental. Minha profissão é lavadora. Optei por viver lá para ter uma
vida de tranquilidade, dormir de porta e janela abertas, meus filhos podiam sair à noite. Hoje não consigo
mais. A Defesa Civil diz que quem
vai viver lá tem que aceitar que vai
viver em área de risco. Quero que ela
devolva a minha vida de novo, e a
de meus amigos.
Não se pode retirar o direito de
todo mundo sonhar e devolver coisas
para pôr no lugar do sonho. Nossa vida
foi suja de lama de cima a baixo.
*Depoimento concedido no seminário O Desastre da Samarco: Balanço
de Seis Meses de Impactos e Ações.

REVISTA DE MANGUINHOS

|

AGOSTO DE 2016

37

ESPECIAL

A incerteza nas águas do rio
Um desastre cujas consequências serão sentidas por décadas
Graça Portela*
tarde daquela quintafeira, 5 de novembro de
2015, ficou marcada
para sempre: o rompimento da barragem de
Fundão, da mineradora Samarco se
transformou no maior desastre ambiental do Brasil – o pior vazamento de mineração do qual se tem conhecimento
no mundo, considerando o volume de
rejeitos despejados. Segundo técnicos,
entre 50 e 60 milhões de metros cúbicos (m3), vazaram da barragem, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em
Mariana (MG), além de afetar Águas
Claras, Ponte do Gama, Paracatu e Pedras e as cidades de Barra Longa e Rio
Doce. Ao todo, 40 cidades entre o leste
de Minas Gerais e o Espírito Santo foram atingidas, chegando ao litoral deste último.
O mar de lama matou 19 pessoas, espalhou rejeitos de minérios, principalmente manganês e ferro, ao
longo de 600 quilômetros do Rio Doce,
e deixou um saldo de destruição ainda não calculado. Apesar de terem
passado meses após a tragédia, o
vazamento ainda não cessou e, de
acordo com Christovam Barcellos, coordenador do Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), o desastre continua.
Os dados da Atlas Água Brasil, sistema desenvolvido pelo LIS que contém os indicadores sobre água, saúde
e saneamento baseados na última
Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico (2010), ajudaram os pesquisadores a mapear a capacidade instalada de água de cada cidade, se
havia estações de água, qual a porcentagem da população que usa a
rede comum de abastecimento e se
havia outras redes, além de mostrar
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as populações mais vulneráveis durante o auge da crise de Mariana. O
LIS ainda colaborou com a análise dos
dez laudos divulgados pelas diversas
instituições, georreferenciando informações como locais e períodos de coletas da água do Rio Doce.
“Além disso, fizemos um mapa do
relevo da região para ver quais as áreas mais diretamente afetadas, imaginando que um pedaço da bacia do Rio
Doce, mais alto e mais próximo ao norte da bacia, teria outras fontes de abastecimento. Quem estivesse mais
próximo da área de várzea seria mais
afetado”, explica Barcellos. As informações foram partilhadas com o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional
de Pesquisa Espacial (Inpe), dentre
outras instituições que estão ainda analisando a água do Rio Doce, como as
secretarias de Meio Ambiente do Espírito Santo e de Minas Gerais, Coordenação Geral e Vigilância em Saúde
Ambiental (CGVAM/MS), grupos de
geoquímicos das universidades federais
de Minas Gerais (UFMG), do Espírito
Santo (UFES) e de São Carlos (UFSCar), a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), do
Ibama e outras instituições.
Todo esse levantamento fez com
que Barcellos percebesse que o impacto inicial foi grande, mas o que
está por vir pode ser ainda maior. O
pesquisador alerta que, se o rejeito
for basicamente formado por ferro e
manganês, poderia ser retirado por
um filtro numa estação de tratamento. Mas, segundo ele, “esses minérios carregam a capacidade de se
combinar com outros metais mais
pesados e carregá-los, e ainda não
estudamos direito o efeito disso”. Barcellos se refere ao fato de que a região de Mariana é rica em arsênio –
“e possivelmente, mercúrio” – que
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são dois metais muito mais tóxicos
do que o ferro e o manganês, segundo Barcellos.
“Esses metais vão ser carregados até onde? Até a foz do Rio
Doce? Se retirarmos o ferro e o manganês da água, também sairão o
arsênio e o zinco? Ainda não sabemos disso”, ressalta. O pesquisador
também alerta para o perigo do consumo pela população: “Tanto o mercúrio quanto o arsênio na água não
podem ser consumidos de maneira
nenhuma pela população. Há também a questão da agricultura: é possível se plantar em uma área com
arsênio e mercúrio? É uma questão
a se estudar e monitorar por grupos
bons de pesquisa que possam responder esse tipo de coisa”.
Outro problema é o período chuvoso, que ocorre entre outubro e março
na Bacia do Rio Doce, onde a probabilidade de cheias pode trazer vários problemas para a região. Para Barcellos,
“todas as vezes em que houver chuvas
fortes na região, ela vai revolver o fundo e jogará manganês e ferro na remobilização (a volta desses minérios para
água), e não sabemos como eles interagirão com outros componentes e se
essa interação será tóxica ou não”.
A questão toda é a persistência desses minérios no meio ambiente – “não
sabemos como será. Esperamos que isto
vá durar muitas décadas; o Rio Doce não
vai se recuperar tão cedo”, afirma Barcellos. O Laboratório, por meio do Núcleo de Geoprocessamento, participará,
com o Inpe e outras entidades, da criação de um sistema de alerta e monitoramento sobre a qualidade do Rio Doce. O
processo está em fase de avaliação pela
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig).
O pesquisador do Icict defende que
seja revisto o licenciamento ambiental

das atividades de mineração no país,
com mais controle sobre elas. “Ela
precisa ser mais rigorosa, porque senão teremos muitos acidentes desse
tipo ocorrendo no Brasil”. Ele se refere ao projeto de lei 37/2011, que
trata sobre o novo Código de Mineração no Brasil, que está há três anos
aguardando votação no Congresso
Nacional, e o Projeto de Emenda
Constitucional (PEC) 65/2012, que
retirou três etapas de avaliação técnica para o licenciamento ambiental:
licença prévia, licença de instalação
e licença de operação), flexibilizando as regras – a empresa precisaria

apenas apresentar um estudo de impacto ambiental prévio. Pesquisadores e ambientalistas se posicionam
contra, pois temem que novos desastres ambientais possam ocorrer até
com mais frequência no país.
Talvez o estranhamento do poeta da
Inconfidência Mineira, Claudio Manoel da
Costa, em seu Soneto VII (do livro Obras,
de 1768), possa traduzir o que o desastre
ambiental em Bento Rodrigues/Mariana
representa para o Brasil e o mundo: a
transfiguração humana e social trazida
pela modernização – a que custo?
*Colaborou Raíza Tourinho
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